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ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΝΗ

Αυξημένες κατά 2.021 ήταν οι θέσεις εργασίας στην Ήπειρο τον Απρίλιο σύμφωνα το
σύστημα «Εργάνη». Και στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες το ισοζύγιο προσλήψεων –
απολύσεων ήταν θετικό, κάτι που συνήθως συμβαίνει παραδοσιακά από τον Απρίλιο και
μετά κάθε έτος, λόγω των εποχιακών προσλήψεων στα παράλια.

Πιο συγκεκριμένα στην Άρτα τον Απρίλιο είχαμε 1.082 προσλήψεις έναντι 1.001
αποχωρήσεων. Στη Θεσπρωτία 1.208 προσλήψεις έναντι 606 αποχωρήσεων. Στα Γιάννενα
3.079 προσλήψεις έναντι 2.787 αποχωρήσεων. Στην Πρέβεζα 1.601 προσλήψεις έναντι
1.042 αποχωρήσεων.

Η συνολική εικόνα

Ο Απρίλιος 2019 σημείωσε την καλύτερη επίδοση στην απασχόληση από κάθε άλλο μήνα,
όλων των καταγεγραμμένων ετών (σ.σ. από το 2001), ενώ και το τετράμηνο Ιανουαρίου -
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Απριλίου 2019 συνιστά το καλύτερο πρώτο τετράμηνο έτους, όλων των καταγεγραμμένων
ετών, στις ροές μισθωτής απασχόλησης του ιδιωτικού τομέα.

Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο 2019 προέκυψε θετικό ισοζύγιο προσλήψεων - αποχωρήσεων
κατά 110.895 νέες θέσεις εργασίας. Οι αναγγελίες προσλήψεων ήταν 282.181 και οι
αποχωρήσεις 171.286. Επίσης, το τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου 2019 προέκυψε θετικό
ισοζύγιο προσλήψεων - αποχωρήσεων κατά 159.775 νέες θέσεις εργασίας. Οι αναγγελίες
προσλήψεων ήταν 806.589 και οι αποχωρήσεις 646.814.

«Τρεις μήνες μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού και την κατάργηση του ντροπιαστικού
υποκατώτατου μισθού, η εργασία ανακάμπτει με σταθερά και αποφασιστικά βήματα. Η
δημιουργία 160.000 νέων θέσεων εργασίας στο τετράμηνο, επίδοση-ρεκόρ όλων των
καταγεγραμμένων ετών, αποδεικνύει ότι βαδίζουμε στον σωστό δρόμο και μας επιτρέπει να
αισιοδοξούμε», δήλωσε η υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου, με αφορμή την ανακοίνωση των στοιχείων.

Θα πρέπει να σημειωθεί βεβαίως ότι από τις νέες προσλήψεις τετραμήνου οι μισές
(49,52%) συνιστούν θέσεις πλήρους απασχόλησης. Το 38,78% συνιστά μερική απασχόληση,
ενώ το 11,7% εκ περιτροπής.

Οι περισσότερες «καθαρές» θέσεις απασχόλησης δημιουργήθηκαν στον χώρο των
καταλυμάτων (ισοζύγιο 61.270 θέσεις), ενώ ακολουθούν οι υπηρεσίες εστίασης (23.482) και
το λιανικό εμπόριο (8.087). Συνακόλουθα προκύπτουν 27.224 νέες θέσεις εργασίας για
σερβιτόρους, τραπεζοκόμους και μπάρμαν, 17.027 για μάγειρες, 12.094 για καθαρίστριες
και 9.783 για πωλητές και ταμίες.
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